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 Frihandel och utvandring.
 Af K. Wicksell.

 I en recension i Forum 6fver prof. Heckschers arbete, Svenska pro-
 duktionsproblem, hade jag yttrat, att >om priset pa jarnmalm och tra-
 virke, i jamforelse med priset pa fbradlade industrivaror och lifsmedel
 skulle stiga sa hogt, att det for vara grufagare och jordagare lonade sig
 bast att endast utskeppa ramalm samt oarbetade eller f6ga arbetade tra-
 varor ja t. o. m. att lata skog vaxa pa alla akrar och angar> ... sa skulle
 detta )vid fri konkurrens ha till foljd, att storre delen af befolkningen
 maste utvandra eller pa annat satt forminska sitt antal?.

 I sitt bidrag till Ekonomiska studier, tillegnade prof. Davidson (s. 27 f.),
 invander Heckscher haremot, att en tilltagande brist pa raamnen i ut-
 landet tvartom skulle leda till, att utlandet janmfordt med oss finge >)hojd
 markranta och sankt arbetslon>, hvilket ormjligen kunde ha till foljd en
 utvandring fran vart land, utan snarare borde medf6ra en rorelse i mot-
 satt riktning.

 Resonemanget ar naturligtvis riktigt, sa langt det gar, men omedel-
 bart kan det val endast tillampas pa sadana naringar, som aro lokalt
 bundna vid naturtillgangarna i fraga. Att ett relativt 6fverfl6d pa jarn
 och tra har hemma och brist darpa i utlandet skulle f6ranleda vara gruf-
 arbetare och timmerhuggare att sbka sig till.utlandet ar helt visst ute-
 slutet. Daremot torde det nappeligen ligga nagot orimligt i, att under
 sadana omstandigheter sa val vara foradlingsindustrier som vart jordbruk
 kunde komma att i st6rre eller mindre skala har nedlaggas, sa att deras
 arbetare finge flytta till utlandet. Okad efterfragan efter pappersmasse-
 ved skulle till sist kunna g6ra var pa trakol grundade tackjarnstillverk-
 ning orantabel, och hvar f6radlingen af var jarnmalm sedan komme att
 lokaliseras, blefve val ytterst beroende af, huruvida det faller sig billigare
 att vf6ra malmen till stenkolen, eller stenkolen till malmen>. Det f6rst-
 namnda har i allmanhet ansetts mest lonande. Hartill kommer, att priset
 pa vedbransle bildar ett stort item i vara arbetares lefnadskostnader och
 darigenom i var industris omkostnader jamforda med utlandets. Hvad
 slutligen jordbruket betraffar later det val icke forneka sig, att om skogs-
 bruket skulle visa sig f6r jordagaren mera 16nande an jordbruket, sa komme
 att borja med alla beteshagar att f6rvandlas till produktiv skogsmark -
 en tendens som redan nu kan anses f6religga - och till sist kanske skog
 fa vaxa afven pa akrar och angar. Afven om jordagaren sjalf brukar sin
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 jord, kunde det bli formanligare f6r honom att ofverlamna garden till
 skogsbruk och flytta sitt jordbruk till trakter, inom eller utom landet, dar
 sadant battre lonar sig.

 Det forefaller egendomligt, att prof. Heckscher kan sa kategoriskt
 forneka detta. Att tekniska eller ekonomiska f6randringar kunna f6ran-
 leda en omgruppering af befolkningen inom hvarje sarskildt land, hor ju
 till de alldagliga foreteelserna, hvarfor skulle de da icke vid fri r6rlighet hos
 produktionsfaktorerna kunna astadkomma en liknande omgruppering eller
 ofverflyttning af folkmangden landerna emellan? Det later t. o. m. tanka
 sig, att en relativ prisstegring pa vart jarn och tra uteslutande haft sin
 grund i, att utlandet, men icke vi sjalfva, lyckats infbra mera lonande
 metoder inom jordbruk och f6radlingsindustri.

 Mina reflexioner r6rande denna sak sta i nara sammanhang med
 min tidigare kritik af ett visst pastaende af Ricardo. R. yttrar, att vid
 fri konkurrens skulle det f6r en foretagare under vissa omstandigheter kunna
 bli formanligare att vidtaga forandringar i driften, hvarigehom bruttopro-
 dukten minskades, men hans nettovinst pa samma gang blefve st6rre an
 forut. Jag har s6kt visa, att en dylik f6randring endast skulle kunna bli
 partiell aldrig universell, och att totalresultatet af den skedda forindringen
 skulle bli en okninzg, icke en minskning jamval af bruttoproduktens stor-
 lek. Men detta galler ett slutet samhalle. I fraga om tva samhallen, som
 fritt kommunicera med hvarandra, galler satsen endast om bada tva till-
 sammantagna, icke om hvart och ett af dem f6r sig.

 Fran mondial synpunkt ar det naturligtvis alldeles likgiltigt om vissa
 delar af varlden affolkas, blott det allmanna valstandet harigenom vaxer.
 Fran rent nationell standpunkt ater och an mer sasom 6fvergangsatgir-
 der, torde vissa matt och steg, afsedda att i nagon man hejda denna ut-
 veckling, val lata f6rsvara sig. Att man harvid noga maste akta sig for
 att tillskapa nya grupper af samhalleliga parasiter eller dronare ar sjalf-
 klart. Men att inga ingrepp alls i den fria konkurrensen skulle kunna
 bli erforderliga, kan jag icke anse bevisadt, och jag misstanker att vid
 den nuvarande starka stegringen af travaruprisen hela denna fraga snart
 skall fa mer an ett blott akademiskt intresse.
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